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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

Członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej
i Pracownicy
Beskidzkiej Izby Lekarskiej
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SŁOWO PREZESA

Drogie Kole¿anki,
Drodzy Koledzy!
Na wstêpie tego numeru Biuletynu chcia³bym z³o¿yæ Wam wszystkim najserdeczniejsze ¿yczenia zdrowych
i weso³ych Świ¹t Bo¿ego Narodzenia oraz szczêśliwego
i dostatniego Nowego Roku. Niech ten kolejny, 2015 rok
bêdzie dla nas wszystkich jeszcze lepszy i bardziej udany
ni¿ ten koñcz¹cy siê.
Nowy rok otwiera równie¿ nowy rozdzia³ w
Samorz¹dzie Lekarskim. Jak ju¿ Pañstwo wiecie od
pierwszego stycznia 2015 roku decyzj¹ Naczelnej Rady
Lekarskiej zmienia siê wysokośæ i zasady p³acenia sk³adek.
Bêdzie ona wynosiæ 60 z³ miesiêcznie, za wyj¹tkiem lekarzy sta¿ystów, którzy zap³ac¹ 10 z³. Automatycznie z op³acania sk³adki zwolnione zostan¹ osoby, które ukoñczy³y
75 rok ¿ycia. Wszyscy, którzy dotychczas nabyli prawo do
op³acania sk³adki ulgowej (10 z³) utrzymuj¹ to prawo nadal.
O zwolnienie z op³acania sk³adki mog¹ siê równie¿ ubiegaæ osoby, które nie osi¹gaj¹ ¿adnych przychodów poza
rent¹ lub emerytur¹ (zarówno z dzia³alności lekarskiej jak
i z innych źróde³ wymienionych w ustawie o podatku
dochodowym od osób fizycznych) i z³o¿¹ w Izbie odpowiednie oświadczenie.
Jak Pañstwo wiecie, zgodnie z wol¹ Okrêgowego
Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej, przedstawiciele Naszej Izby byli przeciwni zwiêkszeniu wysokości sk³adki, ale w demokratycznym g³osowaniu zwyciê¿y³a opcja
przeciwna. Nale¿y zatem uszanowaæ wolê wiêkszości.
Dodatkowe środki finansowe, które w zwi¹zku z podwy¿szeniem wysokości sk³adki uzyskamy chcemy przeznaczyæ
na rozszerzenie i zintensyfikowanie naszych dzia³añ dla
lekarzy i lekarzy dentystów, zw³aszcza w trzech aspektach:
1. Rozbudowa i rozszerzenie dzia³alności Ośrodka
Kszta³cenia Medycznego – ju¿ od nowego roku zwiêkszymy ilośæ organizowanych kursów obowi¹zkowych
do specjalizacji pocz¹tkowo w ramach modu³u z chorób wewnêtrznych, tak aby nasi najm³odsi koledzy nie
musieli wyje¿d¿aæ na nie do Warszawy czy innych
miast, uruchamiamy cykliczne szkolenia w innych ni¿
Bielsko-Bia³a miastach z terenu naszej Izby, rozszerzamy ofertê szkoleñ praktycznych (min. w ramach
Beskidzkiej Szko³y Ultrasonografii).
2. Zapewnienie kompleksowej ochrony prawnej wszystkim cz³onkom BIL – jesteśmy w trakcie dopracowywania systemu, który pozwoli za pomoc¹ elektronicznych
środków przekazu, szybko i w ka¿dej sytuacji uzyskaæ
potrzebn¹ pomoc prawn¹.
3. Zwiêkszenie ilości środków przeznaczanej w ramach
pomocy socjalnej najbardziej potrzebuj¹cym lekarzom
i lekarzom dentystom – uruchomiony zostanie specjalny fundusz po¿yczkowy na koszty doktoratów, planujemy równie¿ stworzenie funduszu pomocowego dla
lekarzy w trudnych sytuacjach losowych zwi¹zanych
np. z postêpowaniem s¹dowym w zwi¹zku z wykonywaniem zawodu.

Oprócz tych g³ównych trzech celów mamy zamiar wzmocniæ dzia³ania w kilku innych zakresach. Jestem przekonany, ¿e wszyscy cz³onkowie BIL zauwa¿¹ i doceni¹
nasze dzia³ania.
W zwi¹zku ze zmian¹ wysokości sk³adki, chcia³bym przypomnieæ, ¿e lekarze którzy op³acaj¹ sk³adkê za
pomoc¹ sta³ego zlecenia w banku lub poprzez swoje zak³ady pracy, powinni ju¿ w grudniu z³o¿yæ odpowiedni¹ dyspozycjê zwiêkszenia kwoty od stycznia 2015 roku.
Poniewa¿ zbli¿a siê Nowy Rok przygotowaliśmy
dla Pañstwa now¹ ofertê ubezpieczeniow¹ OC lekarzy. Po
d³ugich i twardych negocjacjach uzyskaliśmy jeszcze lepsze warunki ni¿ w poprzednich latach, nie tylko w zakresie
ni¿szej sk³adki ale równie¿ bardziej kompleksowej oferty
(min. nie ma konieczności dop³aty za świadczenia z zakresu medycyny estetycznej). Jest to chyba w chwili obecnej
najlepsza oferta w Polsce. Taki sukces uda³o siê uzyskaæ
dziêki temu, ¿e mamy ju¿ wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu Agencji. W dalszej czêści biuletynu znajdziecie
Pañstwo dok³adne informacje o zasadach ubezpieczeñ
na 2015 rok. Jak w poprzednim roku wszystkie formalności zwi¹zane z ubezpieczeniem mo¿ecie za³atwiæ poprzez
nasz¹ stronê internetow¹ (www.bil.bielsko.pl link do ubezpieczenia, www.medochrona.pl). Przypominam jednak,
¿e trzeba koniecznie zrobiæ to przed 31 grudnia 2014 aby
ochrona zaczê³a obowi¹zywaæ ju¿ od 1 stycznia 2015.
Dla wszystkich, którzy prowadz¹ praktyki lekarskie rekomendujemy ubezpieczenia pakietowe, które dziêki wy¿szym kwotom ubezpieczenia dobrowolnego pozwol¹ pokryæ w razie potrzeby ca³ośæ roszczeñ. Jak dobrze
Pañstwo wiecie obecnie sumy odszkodowañ zas¹dzane
przez s¹dy s¹ niejednokrotnie bardzo wysokie, ponadto
ewentualny wyrok mo¿e zapaśæ za kilka lub nawet kilkanaście lat, kiedy kwoty odszkodowañ bêd¹ jeszcze wy¿sze.
Dlatego gor¹co namawiam do wybierania pakietu ubezpieczeñ z jak najwy¿sz¹ sum¹ ubezpieczenia. Je¿eli zwrócicie
uwagê na wysokośæ sk³adki, to w przypadku grupy najwy¿szego ryzyka tegoroczne sk³adki s¹ nawet o 40% ni¿sze
ni¿ ubieg³oroczne. Namawiam, jednak aby nie korzystaæ
z takiej „pozornej” oszczêdności, ale za podobn¹ sk³adkê
co w roku ubieg³ym wybraæ pakiet ubezpieczeñ na wy¿sz¹ kwotê. W dalszej czêści Biuletynu znajdziecie dok³adne
informacje na temat nowej oferty ubezpieczeniowej.
Na zakoñczenie jeszcze raz sk³adam Wam
Wszystkim w imieniu Okrêgowej Rady Lekarskiej serdeczne ¿yczenia świ¹teczne.

Klaudiusz Komor
Prezes ORL BIL.
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Ubezpieczenia lekarzy
Na rok 2015 Beskidzka Izba Lekarska wynegocjowa³a z dotychczasowym ubezpieczycielem
czyli PZU S.A. bardzo korzystne warunki finansowe ubezpieczeñ.

Otrzymujecie Pañstwo
1.

2.

3.

do 40% ni¿sz¹ op³atê za ubezpieczenie (w porównaniu
z rokiem ubieg³ym) co szczególnie odczuj¹ Koledzy
z grupy I o najwy¿szym ryzyku wykonywania zawodu,
podwy¿szenie sum gwarancyjnych, a zatem mo¿na
ubezpieczyæ siê na kwotê obowi¹zkow¹ 75.000 euro
na jedno i 350.000 euro na wszystkie zdarzenia plus
dodatkowo 2.500.000 PLN (jest to kwota do której nie
partycypujemy w kosztach odszkodowania),
kompleksow¹ ochronê odpowiedzialności. W cenie
ka¿dego wariantu ubezpieczenia pakietowego i dobrowolnego macie Pañstwo zapewnion¹ ochronê za szkody rzeczowe i osobowe wyrz¹dzone osobie trzeciej
w zwi¹zku z prowadzeniem przez ubezpieczonego
praktyki zawodowej lub o szkody powsta³e w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których korzystamy
na podstawie umowy najmu, dzier¿awy, u¿ytkowania,
u¿yczenia, leasingu do kwoty 50.000 z³.

WYBÓR RODZAJU UBEZPIECZENIA
– zale¿y od dwóch faktów
•
•

Wykonywanej specjalizacji.
Posiadania lub nieposiadania praktyki prywatnej.

Rodzaj wykonywanej specjalizacji kwalifikuje Pañstwa do
określonej grupy ryzyka, od I (najwy¿szej) do III (najni¿szej).
I tu UWAGA! w przypadku posiadania:
1. Dwóch lub wiêkszej liczby specjalizacji, o zaszeregowaniu do odpowiedniej grupy decyduje ta specjalizacja,
która jest faktycznie wykonywana.
2. Je¿eli lekarz ma dwie lub wiêcej specjalizacji i wszystkie wykonuje, to o przynale¿ności do grupy decyduje ta
specjalizacja, która jest w grupie o najwy¿szym ryzyku.
3. W przypadku, gdy lekarz jest w trakcie specjalizacji,
sk³adkê ustala siê wg zaszeregowania do grupy ryzyka
tej specjalizacji /grupy w przedziale I - III/.
4. W przypadku gdy lekarz III grupy specjalizacji wykonuje
zabiegi chirurgiczne, endoskopowe, lub z zakresu radiologii interwencyjnej lub wymagaj¹ce uzyskania od
pacjenta (lub uprawnionej osoby) zgody na przeprowadzenie zabiegu w formie pisemnej, sk³adkê ustala siê
wed³ug zaszeregowania do II grupy.
Wykaz przynale¿ności do grup ryzyka
Grupa I. Anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia
dzieciêca, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia ogólna, chirurgia szczêkowo-twarzowa, kardiochirurgia, neurochirurgia, ortopedia i traumatologia narz¹du ruchu, po³o¿nictwo
i ginekologia, urologia, chirurgia naczyniowa, chirurgia on-
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kologiczna, chirurgia plastyczna, ginekologia onkologiczna,
urologia dzieciêca, chirurgia stomatologiczna, medycyna
ratunkowa, neonatologia, w trakcie specjalizacji wyszczególnionych powy¿ej,
Grupa II. Medycyna sportowa, ortodoncja, periodontologia, protetyka stomatologiczna, radioterapia onkologiczna,
stomatologia dzieciêca, stomatologia zachowawcza z endodoncj¹, w trakcie specjalizacji wyszczególnionych powy¿ej,
Grupa III. Inna specjalizacja lekarska, nie wymieniona
w grupie I i II, w trakcie innej specjalizacji lekarskiej, brak
specjalizacji.

RODZAJE UBEZPIECZEÑ

I. UBEZPIECZENIA TYLKO
DLA OSÓB POSIADAJ¥CYCH
PRAKTYKÊ PRYWATN¥
UBEZPIECZENIE PAKIETOWE
Sk³ada siê z dwóch elementów:
- ubezpieczenia obowi¹zkowego oraz dobrowolnego.
Lekarz i lekarze dentyści posiadaj¹cy praktykê prywatn¹
(maj¹ zarejestrowan¹ dzia³alnośæ w Izbie Lekarskiej) s¹ zobowi¹zani na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Finansów
bezwzglêdnie wykupiæ ubezpieczenie obowi¹zkowe na kwotê która wynosi 75.000 euro na jedno zdarzenie i 350.000
euro na wszystkie zdarzenia, ale… rekomendujemy podniesienie sumy gwarancyjnej o wartośæ ubezpieczenia
dobrowolnego
w tzw. PAKIECIE UBEZPIECZENIA,
gwarantuje on wysoki poziom ochrony ubezpieczeniowej,
W cenie ka¿dego wariantu ubezpieczenia pakietowego jest:
1. Obowi¹zkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody bêd¹ce nastêpstwem udzielania świadczeñ zdrowotnych zgodnie z rozporz¹dzeniem MF
z dnia 22 grudnia 2011r
2. Dobrowolne dodatkowe ubezpieczenie OC, a w tym:
• estetyka czyli szkody powsta³e wskutek stosowanej w
celach

estetycznych

chirurgii

plastycznej

lub

zabiegów

kosmetycznych;
• rozszerzenie o odszkodowania za szkody powsta³e poza
granicami kraju (np. zagraniczne sta¿e i pierwsza pomoc
obywatelowi polskiemu za granic¹) oraz szkody powsta³e
podczas wyjazdów interwencyjnych z pomoc¹ medyczn¹ dla
obywateli RP);
• ubezpieczenie dobrowolne w pakiecie w ramach prowadzonej
praktyki lekarskiej jest nadwy¿k¹ ponad limit sumy ubezpieczenia obowi¹zkowego;
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UBEZPIECZENIE OBOWI¥ZKOWE
(obowi¹zkowe dla osób posiadaj¹cych praktykê prywatn¹
jeśli nie wykupi¹ ubezpieczenia pakietowego)

W cenie ka¿dego wariantu ubezpieczenia
obowi¹zkowego macie Pañstwo:
1.

• odszkodowanie za szkody rzeczowe i osobowe wyrz¹dzone
osobie trzeciej w zwi¹zku z udzielaniem świadczeñ zdrowotnych

2.

przez lekarza w tym w ramach prowadzonej praktyki zawodowej;
• odszkodowanie za szkody powsta³e w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których korzystamy na podstawie umowy
najmu, dzier¿awy, u¿ytkowania, u¿yczenia, leasingu do kwoty
50.000 z³ mo¿liwości¹ podwy¿szenia kwoty do 500.000z³.;
• odszkodowanie za szkody powsta³e w zwi¹zku z posiadanym
mieniem s³u¿¹cym do prowadzenia praktyki do kwoty 50.000 z³
mo¿liwości¹ podwy¿szenia kwoty do 200.000z³.;

3.

3.

Obowi¹zkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody bêd¹ce nastêpstwem udzielania świadczeñ zdrowotnych zgodnie z rozporz¹dzeniem MF
z dnia 22 grudnia 2011r.;
Odszkodowanie za szkody powsta³e w zwi¹zku z posiadanym mieniem s³u¿¹cym do prowadzenia praktyki do
kwoty 50.000 z³ z mo¿liwości¹ podwy¿szenia kwoty do
200.000z³.
Us³uga asysty prawnej w zakresie zwi¹zanym z wykonywaniem zawodu lekarza, polegaj¹ca na:
• udzielaniu telefonicznie lub udzielaniu w formie elektronicznej
konsultacji prawnych,
• przesy³aniu w formie elektronicznej wzorów umów i wzorów

Us³uga asysty prawnej w zakresie zwi¹zanym z wykonywaniem zawodu lekarza, polegaj¹ca na:

• przesy³aniu w formie elektronicznej tekstów obowi¹zuj¹cych lub

• udzielaniu telefonicznie lub udzielaniu w formie elektronicznej

archiwalnych (obowi¹zuj¹cych na dany dzieñ) aktów prawnych

konsultacji prawnych,

pism nale¿¹cych do powszechnego obrotu prawnego,

prawa polskiego,

• przesy³aniu w formie elektronicznej wzorów umów i wzorów
pism nale¿¹cych do powszechnego obrotu prawnego,

• informacje o obowi¹zuj¹cych procedurach s¹dowych i kosztach
prowadzenia sporów prawnych oraz dochodzenia lub ochrony

• przesy³aniu w formie elektronicznej tekstów obowi¹zuj¹cych lub
archiwalnych (obowi¹zuj¹cych na dany dzieñ) aktów prawnych
prawa polskiego,

swoich praw,
• przes³anie danych teleadresowych instytucji (s¹d, prokuratura,
kancelarie prawne).

• informacje o obowi¹zuj¹cych procedurach s¹dowych i kosztach
prowadzenia sporów prawnych oraz dochodzenia lub ochrony
swoich praw,

Ograniczenia ubezpieczenia obowi¹zkowego
• Ubezpieczenie obowi¹zkowe obejmuje tylko i wy³¹cznie

• przes³anie danych teleadresowych instytucji (s¹d, prokuratura,
kancelarie prawne).

czynności lekarskie wykonywane w ramach praktyk zawodowych u pacjenta, zatem ogranicza ochronê tylko
do miejsc i czynności wykonywanych w ramach praktyki

Pakiet ubezpieczeń OC

Składka roczna dla grup specjalizacji

(suma gwarancyjna
na jedno /
wszystkie zdarzenia)

75 000 €
350 000 €
75 000 €
350 000 €

DOBROWOLNE

I

II

III

2 500 000 zł

1672 zł

703 zł

453 zł

1 300 000 zł

853 zł

372 zł

243 zł

75 000 €
350 000 €
75 000 €
350 000 €
75 000 €
350 000 €

naszej pracy świadczonej w ramach

umowy o pracê, zlecenia, pomocy s¹siedzkiej;
• nie obejmuje estetki, która nie jest leczona jako nastêpstwo
nieszczêśliwych wypadków czy wady wrodzonej;
• nie daje nam mo¿liwości podwy¿szenia sumy ubezpieczenia, ubezpieczenie obowi¹zkowe zaspakaja wysokośæ
odszkodowania tylko do wyczerpania sumy gwarancyjnej.
Oznacza to, ¿e jeśli odszkodowanie zas¹dzone przez s¹d

75 000 €
350 000 €

zawodowej;
• nie obejmuje ochron¹

OBOWIĄZKOWE

przekroczy wartośæ powy¿szej sumy gwarancyjnej za jed700 000 zł

677 zł

294 zł

196 zł

400 000 zł

651 zł

284 zł

188 zł

300 000 zł

619 zł

274 zł

180 zł

200 000 zł

593 zł

268 zł

173 zł

no lub wszystkie zdarzenia lekarz sam pokrywa brakuj¹c¹
kwotê.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC
(suma gwarancyjna na jedno / wszystkie zdarzenia)

75 000 €

Tabela nr 1 zawiera składki dla praktyk lekarskich dla wszystkich grup specjalizacji

350 000 €

Składka roczna dla grup specjalizacji
I

II

III

404 zł

172 zł

124 zł

Tabela nr 2 zawiera składki dla praktyk lekarskich dla wszystkich grup specjalizacji
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5

WYDARZENIA / AKTUALNOŚCI

Ubezpieczenia lekarzy
II. UBEZPIECZENIE TYLKO DLA OSÓB
NIE POSIADAJ¥CYCH PRAKTYKI PRYWATNEJ
Ubezpieczenie dobrowolne szczególnej uwadze polecamy
lekarzom czynnie wykonuj¹cym zawód lekarza lub lekarza dentystê na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, którzy
zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra finansów zwolnieni s¹
z obowi¹zku posiadania obowi¹zkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej.
Dla lekarza nie posiadaj¹cego praktyki to ubezpieczenie
stanowi jedyne źród³o ochrony:
1. dla pracuj¹cych na umowê o pracê (pracodawca
mo¿e obci¹¿yæ nas kwot¹ trzykrotnej wysokości p³acy miesiêcznej w razie zas¹dzenia odszkodowania od
pracodawcy na rzecz osoby poszkodowanej przez
lekarza);
2. w przypadku udzielania pomocy w warunkach „ulicznych”, s¹siadom itp. (ale nie w ramach praktyki lekarskiej);
3. pracuj¹cych w ramach innych umów (umowa zlecenie).
Obejmuje ono swoim zakresem:
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody
bêd¹ce nastêpstwem udzielania świadczeñ zdrowotnych w ramach umowy o pracê, umowy cywilno-prawnej,
a w tym:

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC

Składka roczna dla grup specjalizacji

(suma gwarancyjna na jedno / wszystkie zdarzenia)

I

II

III

2 500 000 zł

924 zł

386 zł

248 zł

1 300 000 zł

449 zł

193 zł

125 zł

700 000 zł

332 zł

147 zł

97 zł

400 000 zł

280 zł

130 zł

90 zł

300 000 zł

270 zł

119 zł

83 zł

200 000 zł

231 zł

105 zł

73 zł

Tabela nr 3 zawiera składki dla lekarzy (nie posiadających praktyki prywatnej)
dla wszystkich grup specjalizacji

O CZYM POWINNIŚMY PAMIÊTAÆ
DOKONUJ¥C WYBORU WYSOKOŚCI
SUMY GWARANCYJNEJ UBEZPIECZENIA
(czyli sumy na jak¹ jesteśmy ubezpieczeni w ubezpieczeniu
dobrowolnym zawartym w pakiecie lub dobrowolnym jako
jedynym dla lekarzy nie posiadaj¹cych praktyki prywatnej)
1. Kto wystêpuje z roszczeniem i w jakim zakresie?
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej zabezpiecza lekarza przed roszczeniami pacjenta i jego najbli¿szej rodziny za
szkody bêd¹ce nastêpstwem udzielania świadczeñ zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeñ zdrowotnych. Poszkodowany pacjent mo¿e dochodziæ np.:

• odszkodowania za szkody powsta³e wskutek stosowanej w celach

• jednorazowego zadośæuczynienia,

estetycznych chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych

• odszkodowania z tytu³u utraconych dochodów,

• odszkodowania za szkody powsta³e poza granicami kraju (np.

• pokrycia niezbêdnych kosztów leczenia,

zagraniczne sta¿e i pierwsza pomoc obywatelowi polskiemu za

• utraconych korzyści,

granic¹) oraz szkody powsta³e podczas wyjazdów interwencyj-

• renty,

nych z pomoc¹ medyczn¹ dla obywateli RP),

• pokrycia kosztów przekwalifikowania zawodowego,

• odszkodowanie za szkody wyrz¹dzone w nieruchomościach lub

• a w przypadku śmierci poszkodowanego rodzina mo¿e wyst¹-

rzeczach ruchomych najmowanych, dzier¿awionych, leasingo-

piæ tak¿e o dodatkowe świadczenia, jak rentê alimentacyjn¹,

wanych do limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000z³ na

zadośæuczynienie za doznan¹ krzywdê i cierpienie,

jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia z mo¿liwości¹ rozszerzenia za op³at¹ dodatkowej sk³adki na wspólny limit 500.000z³.
• odszkodowanie za szkody rzeczowe w zwi¹zku z posiadanym
mieniem powsta³e w trakcie udzielania świadczeñ zdrowotnych
z limitem 50.000z³.

2.

Us³uga asysty prawnej w zakresie zwi¹zanym
z wykonywaniem zawodu lekarza, polegaj¹ca na:
• udzielaniu telefonicznie lub udzielaniu w formie elektronicznej
konsultacji prawnych,
• przesy³aniu w formie elektronicznej wzorów umów i wzorów
pism nale¿¹cych do powszechnego obrotu prawnego,
• przesy³aniu w formie elektronicznej tekstów obowi¹zuj¹cych lub
archiwalnych (obowi¹zuj¹cych na dany dzieñ) aktów prawnych
prawa polskiego,
• informacje o obowi¹zuj¹cych procedurach s¹dowych i kosztach

2.

Roszczenia zg³aszane s¹ z du¿ym opóźnieniem
w stosunku do daty, w której zdarzenie mia³o
miejsce, a wiêc i do polisy naszego ubezpieczenia.
Kodeks cywilny nie określa samoczynnego przedawnienia
siê polisy. Precyzuje jednak, ¿e przedawnienie nie mo¿e siê
skoñczyæ wcześniej ni¿ z up³ywem 3 lat od dnia, w którym
Poszkodowany dowiedzia³ siê o szkodzie i osobie obowi¹zanej do jej naprawienia. Zg³oszenie roszczenia nastêpuje
nawet po kilku latach od momentu powstania zdarzenia
– średnio 3 lata i wiêcej.
[PRZYK£AD] 23 letni mê¿czyzna zg³asza roszczenie poniewa¿
w 21 roku ¿ycia dowiedzia³ siê, ¿e operacja wykonana u niego
w niemowlêctwie by³a niew³aściwie przeprowadzona i z tego
powodu obecnie ma dolegliwości.]

prowadzenia sporów prawnych oraz dochodzenia lub ochrony
swoich praw,
• przes³anie danych teleadresowych instytucji (s¹d, prokuratura,
kancelarie prawne).
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3.

W ilu miejscach pracujemy, ilu pacjentów przyjmujemy, na jak¹ umowê i jakie jest ryzyko wykonywania zawodu w tym miejscach pracy ( warunki pracy)

WYDARZENIA / AKTUALNOŚCI

Jeśli udzielamy wielu świadczeñ to suma gwarancyjna
(czyli do jakiej ubezpieczyciel pokryje ewentualne koszty)
powinna byæ wy¿sza zgodnie z prawdopodobieñstwem
powsta³ej szkody i dotychczas zas¹dzanych odszkodowañ
w danej specjalności)
[PRZYK£AD] Chirurg przeprowadzaj¹cy dziennie kilka powa¿nych zabiegów, ponadto przyjmuj¹cy na SOR
dziennie kilkadziesi¹t osób i jeszcze w godzinach popo³udniowych pracuj¹cy w poradni specjalistycznej powinien
wybraæ najwy¿sz¹ sumê gwarancyjn¹ (wy¿sza ochrona
finansowa).
W obecnych czasach kiedy sprawy ci¹gn¹ siê latami
a odszkodowania przyznawane s¹ na coraz wy¿sze
kwoty (do kilku milionów z³otych wynikaj¹ce np. z zas¹dzenia do¿ywotniej renty u m³odych ludzi), oraz coraz
powszechniejsz¹ roszczeniowośæ powoduje, ¿e jedno
zdarzenie mo¿e obci¹¿yæ nas i nasze rodziny na ca³e
¿ycie - poniewa¿ wybór minimalnej sumy gwarancyjnej mo¿e skutkowaæ wydatkiem z w³asnego bud¿etu,
gdy świadczenie przekroczy sumê naszego ubezpieczenia - zatem rekomendujemy wybór wysokiej sumy
gwarancyjnej.
Gwarantuje to wysoki poziom ochrony ubezpieczeniowej,
a jednocześnie przy wynegocjowanych cenach jest tañsze ni¿ w roku ubieg³ym. Maj¹c na uwadze bezpieczne
wykonywanie zawodu pomaga to zminimalizowaæ w³asne
ryzyko na rzecz ubezpieczyciela.

Za op³at¹ innej dodatkowej sk³adki, tylko dla osób, które
wybra³y pakiet lub maj¹ wy³¹cznie ubezpieczenie obowi¹zkowe, mo¿na podwy¿szyæ sumê gwarancyjn¹ ubezpieczenia OC deliktowej do limitu:
SZKODY RZECZOWE I OSOBOWE
W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ
I POSIADANYM MIENIEM
(OC DELIKTOWA)

UBEZPIECZENIA DODATKOWE
W ramach dobrowolnego ubezpieczenia za dodatkow¹
op³at¹ w wysokości 20 z³ (tylko dla osób, które wybra³y pakiet lub maj¹ wy³¹cznie ubezpieczenie dobrowolne z sum¹
gwarancyjn¹ ubezpieczenia dodatkowego od 700.000 z³
w górê) − mog¹ podwy¿szyæ limit ochrony ubezpieczeniowej
OC najemcy rzeczy ruchomych i nieruchomych za szkody
powsta³e w nieruchomościach i rzeczach ruchomych,
z których korzystaj¹ na podstawie umowy najmu, dzier¿awy, u¿ytkowania, u¿yczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy na wspólny limit 500.000 z³. Szczególnie polecamy lekarzom
wykonuj¹cym czynności na u¿yczonym − cudzym sprzêcie medycznym, zw³aszcza znacznej wartości. Przypominamy, ¿e w cenie ka¿dego wariantu ubezpieczenia
pakietowego macie Pañstwo zapewnion¹ tê ochronê tylko
do kwoty 50.000 z³.
SZKODY W NIERUCHOMOŚCIACH I RUCHOMOŚCIACH
(KLAUZULA 7+8)

najmowanych, dzierżawionych, leasingowanych
na wspólny limit sumy
500 000 zł

Składka
roczna
(dodatkowa)
20 zł

Składka
roczna
(dodatkowa)

100.000 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia

20 zł

200.000 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia

56 zł

Ubezpieczenie pokrywa szkody, które mog¹ zostaæ wyrz¹dzone osobom trzecim nie w zwi¹zku z zastosowanym
leczeniem, ale maj¹ce zwi¹zek z bezpośrednim udzielaniem świadczeñ medycznych i posiadaniem mienia s³u¿¹cym prowadzeniu dzia³alności np. zniszczenie pacjentowi
ubrania w czasie świadczenia us³ugi czy te¿ wynikaj¹ce
z na³o¿onych na w³aściciela nieruchomości obowi¹zków w zakresie bezpiecznego dostêpu do posesji,
gabinetu jak równie¿ w gabinecie, gdzie s¹ świadczone
us³ugi medyczne, np. upadniêcie dachówki czy śniegu na samochód, przypadkowe zalanie s¹siada, poślizgniêcie siê na mokrej posadzce. Podwy¿szenie sumy
zalecane jest lekarzom posiadaj¹cym gabinety, czy to
wynajmowane, czy te¿ w³asne do wysokości 100.000
lub 200.000 z³.
Przypominamy, ¿e w cenie ka¿dego wariantu ubezpieczenia
pakietowego macie Pañstwo zapewnion¹ tê ochronê tylko
do kwoty 50.000 z³.

BIULETYN INFORMACYJNY
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Ubezpieczenia lekarzy
ZASADY PRZYSTÊPOWANIA
DO UBEZPIECZENIA

UBEZPIECZENIE DLA WSZYSTKICH LEKARZY,
BEZ WZGLÊDU NA FORMÊ WYKONYWANIA
ZAWODU, WSKUTEK NARA¯ENIA SIÊ NA ZAKA¯ENIE W CZASIE CZYNNOŚCI MEDYCZNYCH
OD WZW I HIV.

W tym roku wniosek jest tak przygotowany, ¿e wybór posiadanej praktyki i specjalizacji poprowadzi Pañstwa do koniecznego dla Pañstwa rodzaju ubezpieczenia. Pozostaje tylko
wybór sumy gwarancyjnej i mo¿liwośæ podwy¿szenia sum
gwarancyjnych na ró¿ne zdarzenia pozamedyczne, a zwi¹zane z wykonywan¹ dzia³alności¹. Za dodatkow¹ sk³adk¹
mo¿emy ubezpieczyæ siê od ryzyka zara¿enia siê HIV i WZW.
W zwi¹zku ze zmian¹ zakresu ubezpieczenia i sum gwarancyjnych jesteśmy zobowi¹zani do wype³nienia wniosku, który bêdzie umieszczony na stronie BIL po wejściu
w ikonê MEDOCHRONA

Osoby, które przyst¹pi³y do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mog¹ wykupiæ dodatkowe ubezpieczenie
obejmuj¹ce:
• ubezpieczenie śmierci w wyniku nieszczêśliwego wypadku
• przeprowadzenie konsultacji lekarskich i wykonanie badañ na
obecnośæ wirusów: HIV (ludzki wirus niedoboru odporności),
HBV (wirus zapalenia w¹troby typu B), HCV (wirus zapalenia
w¹troby typu C), HAV, HDV i HEV - po ekspozycji.

Informacji wszelkich i pomocy w wype³nieniu wniosku
mo¿ecie Pañstwo uzyskaæ, w godzinach pracy Izby
Lekarskiej, pod numerem telefonu:
512-865-136 u Pani Joanny Bathelt
660-682-881 lub 604-260-880 oraz 33 810-68-18 u Pani
Jolanty Kapeli.

• zastosowania kuracji antyretrowirusowej (w tym zakup leków
antyretrowirusowych) po ekspozycji - do wysokości wynikaj¹cej
z wybranej opcji.
• świadczenie jednorazowe z tytu³u zaka¿enia WZW – w wysokości wynikaj¹cej z wybranej opcji, niezale¿nie od liczby i rodzaju
wirusów WZW, które pojawi¹ siê po jednej ekspozycji,
• świadczenie jednorazowe z tytu³u zaka¿enia wirusem HIV pomi-

Przypominamy z obowi¹zku, ¿e lekarze chc¹cy zawrzeæ
umowê ubezpieczenia z dat¹ ochrony od 01.01.2015 do
dnia 31.12.2015 musz¹ bezwzglêdnie wype³niæ wniosek
do dnia 31.12.2014 r. Ka¿dy kto wype³ni wniosek po dacie
31 grudnia 2014 roku bêdzie mia³ ochronê od dnia nastêpnego po dacie wype³nienia wniosku.
Szczególnie wa¿na jest to wskazówka dla lekarzy, którzy
posiadaj¹ aktualne ubezpieczenie zawarte za pośrednictwem Izby. Radykalna zmiana wariantów ubezpieczenia nie
pozwala z automatu przypisaæ lekarza do posiadanego wariantu ubezpieczenia w 2014 roku.

mo przejścia kuracji antyretrowirusowej – w wysokości wynikaj¹cej z wybranej opcji.

Ekspozycja rozumiana jako:
zak³ucia, zachlapanie, zadraśniecie, rozciêcie, zadrapanie,
pogryzienie przez pacjenta.
Ekspozycja zawodowa:
Nara¿enie na zaka¿enie w czasie wykonywania pacy zawodowej. Materia³em zakaźnym mo¿e byæ ka¿da krew
lub IPIM., IPIM - inny potencjalnie infekcyjny materia³,
krew, p³yny ustrojowe, nasienie, wydzielina z pochwy,
p³yn mózgowo-rdzeniowy, p³yn op³ucnowy, maź stawowa, p³yn osierdziowy, p³yn otrzewnowy, p³yn owodniowy,
mleko kobiece, ślina i jakikolwiek p³yn cia³a, który jest
w sposób widoczny ska¿ony krwi¹ oraz wszelkie p³yny
ustrojowe, w sytuacji gdy ich rozró¿nienie jest trudne lub
niemo¿liwe, oderwana tkanka, narz¹d cz³owieka ¿ywego lub
martwego, komórki lub hodowla tkankowa zawieraj¹ce HIV,
HBV lub HCV oraz inne p³yny zawieraj¹ce wirusy.

P£ATNOŚÆ SK£ADKI:
jednorazowo w terminie do 31.01.2015 lub 2 raty:
I-sza rata do 31.01.2015
II- rata do dnia 30.06.2015
WP£AT NALE¯Y DOKONYWAÆ NA KONTO:
03 1240 1170 1111 0000 2408 7474
Beskidzka Izba Lekarska
43-300 Bielsko-Bia³a ul. Krasiñskiego 28

ŚWIADCZENIA WSKUTEK ZAKAŻENIA OD WZW I HIV
SZKODY

Suma ubezpieczenia (w PLN) – wysokość świadczenia

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Śmierć w wyniku NNW

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

20.000

50.000

Koszty leczenia

3.000

5.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Jednorazowe świadczenie WZW

10.000

10.000

10.000

20.000

50.000

100.000

100.000

100.000

Jednorazowe świadczenie HIV

10.000

10.000

10.000

20.000

50.000

100.000

100.000

100.000

Składka roczna ( dodatkowa)

86 zł

110 zł

170 zł

180 zł

210 zł

259 zł

299 zł

417 zł

Jest to ubezpieczenie dobrowolne na nasze zdrowie,
a nie pacjenta.
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Zapraszamy i prosimy o mobilizacjê…
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Szanowna Koleżanko,
Szanowny Kolego
przypominamy

Wspomnienie
dr Kazimierza Ziaji

Lekarze prowadzący praktyki lekarskie, które
zostały wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, są zobowiązani do
corocznego dostarczania do Izby Lekarskiej aktualnej polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy celem
odnotowania danych polisy w księdze rejestrowej
praktyki lekarskiej.

23 września 2014 r. na cmentarzu
w Mikuszowicach Krakowskich,
przy Kościele św. Barbary żegnaliśmy zmarłego 20 września, zacnego
i zasłużonego lekarza pediatrę 90.
letniego seniora dr Kazimierza Ziaję.

Lekarze, którzy nie dope³nili wy¿ej określonego obowi¹zku, proszeni s¹ o pilne zg³oszenie siê do
Rejestru Praktyk Zawodowych Beskidzkiej Izby Lekarskiej wraz z aktualn¹ polis¹ obowi¹zkowego ubezpieczenia OC celem wpisania danych tej polisy do ksiêgi
rejestrowej.

Urodzi³ siê 27 lipca 1924 r. w Rakszawie powiat ³añcucki, syn Romana i Marii z domu Wiech.
W latach 1940-1943 pracowa³ jako robotnik przy
melioracji ³¹k oraz w tartaku, nastêpnie przez rok by³
tkaczem w Fabryce Sukna w Rakszawie. ¯o³nierz Armii
Krajowej (lipiec 1942 – lipiec 1944).
Gimnazjum i Liceum im. Henryka Sienkiewicza
ukoñczy³ w £añcucie w 1946r., a nastêpnie podj¹³ studia
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu we Wroc³awiu, które
ukoñczy³ w 1951 r., otrzymuj¹c na Akademii Medycznej we
Wroc³awiu dyplom lekarza.
Od 1952r. pracowa³ na Oddziale Dzieciêcym
Szpitala Miejskiego w Bielsku-Bia³ej. Ponadto by³ dodatkowo zatrudniony: w Poradni D (od grudnia 1952r.), w Domu
Ma³ych Dzieci w Bielsku-Bia³ej (od 1953r.), w Miejskiej
Przychodni Obwodowej Poradni Dzieciêcej (1962 -1966r.)
oraz w Domu Ma³ych Dzieci w Olszówce Dolnej, jako
lekarz zak³adowy (od 1969r.). W 1956 r. uzyska³ I stopieñ
specjalizacji w zakresie chorób dzieci, a w 1961r. II stopieñ w zakresie pediatrii. W 1959r. przeniós³ siê do Szpitala
Specjalistycznego im. J. Korczaka w Bielsku-Bia³ej, gdzie
pracowa³ na Oddziale Dzieciêcym, jako starszy asystent.
Od 1962r. by³ zastêpc¹ ordynatora, a od 1 czerwca 1964r.
by³ ordynatorem Oddzia³u Dzieci Starszych.
Bra³ udzia³ w posiedzeniach naukowych i szkoleniach organizowanych przez szpital oraz w licznych kursach z zakresu pediatrii. By³ cz³onkiem Oddzia³u Śl¹skiego Polskiego
Towarzystwa Pediatrycznego.
Odznaczony m. in. Krzy¿em Kawalerskim, medalem Zwyciêstwa i Wolności 1945r., odznak¹ Weteran walk
o niepodleg³ośæ, z³ot¹ odznak¹ Zas³u¿ony w rozwoju województwa katowickiego.
¯onaty od 1950r. z Aleksandr¹ Szponar (farmaceutk¹), ojciec Andrzeja i Urszuli.
Dnia 1 września 1987r. przeszed³ na emeryturê. Dalej (do 31 grudnia 1997r.) pracowa³ w niepe³nym
wymiarze godzin w Poradni Diabetycznej dla dzieci przy
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Bielsku-Bia³ej.
Mieszka³ w Bielsku-Bia³ej. Niemal do koñca by³ w
dobrej kondycji umys³owej i fizycznej. Jednak choroba ¿ony
bêd¹ca wielk¹ udrêk¹ – odebra³a mu si³y do walki z przeciwnościami ¿ycia.
By³ bardzo lubianym i powa¿anym lekarzem
– z wielkim poczuciem humoru. Bêdziemy go wspominaæ
jako wspania³ego cz³owieka.
dr Danuta Treszczyñska-Klimala, lekarz pediatra

Jednocześnie przypominamy, ¿e lekarze, którzy
pos³uguj¹ siê profilem zaufanym e-PUAP lub podpisem elektronicznym mog¹ sami dokonaæ wpisu danych
polisy do ksiêgi rejestrowej drog¹ elektroniczn¹.
Ponadto informujemy, ¿e lekarze prowadz¹cy
praktyki lekarskie s¹ zobowi¹zani zg³aszaæ organom
prowadz¹cym rejestr wszelkie zmiany danych, w terminie 14 dni od chwili ich powstania. Zmiany powinny
byæ dokonywane drog¹ elektroniczn¹. W tym celu lekarz winien pos³ugiwaæ siê profilem zaufanym e-PUAP
lub podpisem elektronicznym. Na stronie Beskidzkiej
Izby Lekarskiej dostêpny jest link pozwalaj¹cy za³o¿yæ
konto e-PUAP. W przypadku problemów zapraszamy do Rejestru Praktyk Zawodowych Beskidzkiej Izby
Lekarskiej.
Zwracamy uwagê, ¿e w przypadku niezg³oszenia zmiany danych objêtych rejestrem w terminie 14 dni
od dnia ich powstania organ prowadz¹cy rejestr mo¿e,
w drodze decyzji administracyjnej, na³o¿yæ na praktykê
lekarsk¹ karê pieniê¿n¹ w wysokości do dziesiêciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracê określonego
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracê. Decyzji nadaje siê rygor natychmiastowej
wykonalności.
W przypadku ra¿¹cego naruszenia warunków
wymaganych do wykonywania dzia³alności objêtej wpisem organ mo¿e wykreśliæ praktykê z rejestru. W takiej sytuacji ponowny wpis do rejestru mo¿na uzyskaæ
nie wcześniej ni¿ po up³ywie 3 lat od dnia wykreślenia
z rejestru.
W celu unikniêcia problemów z na³o¿eniem ustawowych sankcji prosimy Kole¿anki i Kolegów o terminowe wype³nianie obowi¹zków zwi¹zanych z prowadzeniem
praktyki zawodowej.
(Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r.
o dzia³alności leczniczej – tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,
poz. 217 z późn. zm. – art. 25 ust. 3, art. 107, art. 108 ust.
2 pkt 3 oraz ust. 4)
Prezydium Okrêgowej Rady Lekarskiej BIL
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Dr n. med. Henryk Pysz nie żyje!
Mój zmarły Brat był najmłodszym z dziesięciorga rodzeństwa. Urodził się w Kozach, 15 grudnia
1931 roku. Miał niełatwe dzieciństwo. Nieznane w czasach dzisiejszych niedostatki żywieniowe,
bardzo trudne warunki mieszkaniowe, znaczne obciążenie dzieci pracą oraz niedostatek czasu
na naukę. A wszystko spotęgowane okrutnymi warunkami wojny. Sprostanie tym niedostatkom
wymagało hartu ducha.

Teraz wnoszê, ¿e w³aśnie to trudne dzieciñstwo da³o Mu
dostateczn¹ motywacjê do przysz³ych ¿yciowych sukcesów.
Pañstwowe
Liceum
Koedukacyjne
ukoñczy³
w 1950 roku w Pyskowicach. W tym samym roku podj¹³ studia na Wydziale Lekarskim Śl¹skiej Akademii
Medycznej. Odrobi³ je rzetelnie, korzystaj¹c wy³¹cznie ze
skromnego stypendium. Skierowany nakazem do pracy
w Grodkowa na Opolszczyźnie, poprzez Świecie w województwie Kujawsko-Pomorskim trafia w koñcu do wymarzonego Instytutu Onkologii w Gliwicach. Tutaj, ciê¿ko
pracuj¹c przez kilkanaście lat, zdobywa kwalifikacje specjalisty w chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz tytu³ doktora nauk medycznych. Pracê doktorsk¹ nt. „Badania
nad czynnikami rokowniczymi i postêpowaniem leczniczym w raku okrê¿nicy” obroni³ w Instytucie Onkologii
w Warszawie w 1970 roku.
W 1974 roku wygrywa konkurs na stanowisko nowo
uruchomianego ośrodka onkologicznego w Opolu. Przez
zaledwie trzy lata uda³o mu siê stworzyæ od podstaw placówkê oraz zdobyæ wysok¹ ocenê swej pracy u miejscowych
w³adz i mieszkañców województwa opolskiego.
Jednak Podbeskidzie przyci¹ga³o go do tego
stopnia, ¿e w roku 1977 na pierwsze wezwanie wróci³ w
rodzinne strony. Zamieni³ w ten sposób zorganizowany,
nowy ośrodek w Opolu na pustkê onkologiczn¹ w BielskuBia³ej. Zaniepokojone jego odejściem w³adze opolskie zaoferowa³y mu zamianê du¿ego mieszkania na willê. Wybra³ swoj¹
letni¹ daczê w Kozach i kilkuletnie oczekiwanie na mieszkanie
w Bielsku-Bia³ej.
Budowê Ośrodka rozpocz¹³ na bazie by³ego oddzia³u dr-a Ujwarego, w którym piêtnaście lat wcześniej leczy³a
siê i zmar³a nasza matka, równie¿ z powodu raka ¿o³¹dka.
Ogromny dorobek Jego pracy zawodowej jest
powszechnie znany. By³ niekwestionowanym twórc¹ Ośrodka
Onkologicznego w Bielsku-Bia³ej. Przez Nadzór Krajowy
oceniany jako jeden z najlepszych chirurgów-onkologów
w kraju.
Oprócz zawodowych, wykazywa³ ogromne walory osobowości. Cechowa³y Go skromnośæ, ¿yczliwośæ
i szacunek dla ka¿dego, ca³kowite poświêcenie dla pracy
zawodowej i dobra pacjenta. Wspania³y lekarz, wyśmienity organizator, taktowny prze³o¿ony. Sw¹ postaw¹ i osobistym przyk³adem zjednywa³ wokó³ siebie ludzi sk³onnych do podejmowania najtrudniejszych zadañ. Stanowi³
wzorzec osobowościowy godny do naśladowania.
Bardzo dobra opinia o dzia³alności mego Brata kr¹¿y³a, a mo¿e jeszcze kr¹¿y, po ca³ym by³ym województwie
bielskim. Jego osoba cieszy³a siê ogromnym szacunkiem
równie¿ u miejscowych w³adz.
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Odznaczony zosta³ Krzy¿em Zas³ugi w 1997 r. oraz
Krzy¿em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w roku 2000.
By³ pierwszym laureatem nagrody ks. Józefa Londzina.
W 2002 roku znalaz³ siê w gronie Zas³u¿onych dla m.
Bielska-Bia³ej. Odznakê Zas³u¿onego dla Województwa
Katowickiego otrzyma³ w 1972 roku, dwukrotnie wyró¿niony
zosta³ odznak¹ Zas³u¿onego dla Województwa Bielskiego.
Jeszcze w roku ubieg³ym Stowarzyszenie Wspierania
Bielskiej Onkologii przyzna³o Mu tytu³ Honorowego
Cz³onka.
Równie¿ ze strony Zarz¹du G³ównego Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego, Beskidzkiej Izby Lekarskiej,
a tak¿e innych organizacji spo³ecznych spotyka³ siê z dowodami uznania i wysokiej oceny.
Wszystkie te wyró¿nienia przyjmowa³ z ogromn¹
pokor¹ i za¿enowaniem.
W ¿yciu prywatnym bardzo towarzyski, o du¿ym
poczuciu humoru, odreagowuj¹cy stres zawodowy w pracy
– w przydomowym ogródku.
Jego syn, dr n. med. Maciej Pysz, specjalista onkolog, pe³ni funkcjê ordynatora jednego z oddzia³ów Ośrodka
Onkologicznego, kontynuuj¹c dzie³o swego Ojca.
Dr Pysz pozostawi³ po sobie ca³e grono wysokiej
rangi specjalistów.
Choroba, z któr¹ walczy³ przez ca³e ¿ycie zawodowe, przysz³a niespodziewanie.
Kilkadziesi¹t lat pracy, w tym szczególnym
zawodzie, nie pozwoli³y mu na komfort z³udy i nadziei.
Twarda rzeczywistośæ zaw³adnê³a jego świadomości¹.
Posiadaj¹c tak du¿y obszar wiedzy w dziedzinie onkologii, doskonale rozumia³ ka¿dy nowy objaw gwa³townie postêpuj¹cej choroby, namacalnie wyczuwa³ moment
zbli¿aj¹cej siê śmierci. Otoczony kochaj¹c¹ Rodzin¹ oraz
szerokim gronem przyjació³, nie zdradzaj¹c cierpienia
– umiera³ godnie.
G³êboko w mej pamiêci utrwali³ siê z ostatnich dni
³agodny uśmiech na Jego twarzy, wyra¿aj¹cy potê¿ny ³adunek empatii, jak¹ darzy³ wszystkich ludzi i wszystko, co
¿ywe.
Osobiście odczuwam śmieræ mego Brata szczególnie boleśnie. Oprócz braterskiej, ³¹czy³a nas niæ szczególnej
przyjaźni, praktycznie na co dzieñ niedostrzegalnej, na której
mo¿na by³o jednak w pe³ni polegaæ.
W imieniu rodziny i w³asnym wyra¿am serdeczne
podziêkowanie wszystkim wspania³ym Ludziom, którzy na
ostatnim odcinku drogi ¿yciowej, okazali Bratu tak mnóstwo
serca, realnej pomocy w cierpieniu i u³atwili godnie zejśæ
z tego świata.
Józef Pysz

WYDARZENIA / AKTUALNOŚCI

Kilka s³ów o Etyce.
W ostatnich czasach szczególnie du¿o mówi siê o nagonce medialnej na lekarzy. Rzeczywiście, nie
ma praktycznie czasopisma, które nie mia³oby na swojej rozk³adówce artyku³u w sposób mro¿¹cy
w ¿y³ach krew opisuj¹cego jakiś przypadek „b³êdu” czy „zaniedbania” lekarskiego. Podobnie najwiêksz¹ ogl¹dalności¹ ciesz¹ siê programy typu „Uwaga”, je¿eli dotycz¹ tematyki medycznej. W³aściwie nie ma siê, czemu dziwiæ, media zawsze pisz¹ to, co ludzie chc¹ czytaæ, a przecie¿ nikt nie chce
czytaæ o tym, jacy inni s¹ szlachetni czy dobrzy – lepiej i ³atwiej innych ganiæ ni¿ chwaliæ. Dziennikarze wiêc uparcie szukaj¹ tematów, które mo¿na opatrzyæ chwytnym tytu³em i odpowiedni¹ ilości¹
krzywdy, niesprawiedliwości i czyjejś winy. Niestety, w wiêkszości przypadków prawda nie jest taka
oczywista jak w przedstawionych artyku³ach a wszelkiego rodzaju sprostowania trafiaj¹ w pró¿niê.

Nasz, jak¿e piêkny, zawód jest szczególnie nara¿ony
na ataki osób zawistnych, znajduje siê pod szczególn¹ obserwacj¹ mediów i stwarza niestety najczêściej sytuacje trudne.
Mamy jednak w porównaniu z innymi zwodami jeden du¿y atut
– Kodeks Etyki Lekarskiej, który w jasny sposób precyzuje,
co jest w naszych dzia³aniach etyczne. Chc¹c zatem wspólnie
przyst¹piæ do naprawiania wizerunku zawodu lekarza przypomnijmy sobie kilka istotnych zapisów w tym Kodeksie.
Poniewa¿ stara maksyma „Jak Ciê widz¹, tak Ciê
pisz¹” równie¿ w tym przypadku ma swoje zastosowanie.
Wydaje siê, ¿e pierwszym krokiem, który nale¿y uczyniæ jest
przeanalizowanie i ewentualne poprawienie relacji wewn¹trz
naszego środowiska. Tylko je¿eli sami wzglêdem siebie bêdziemy etyczni, na zewn¹trz mo¿emy byæ spostrzegani jako
etyczni. A czy zawsze w naszym środowisku, w naszym otoczeniu ka¿dy lekarz postêpuje etycznie wzglêdem innych lekarzy?
Relacje pomiêdzy lekarzami precyzuje rozdzia³ III
Kodeksu Etyki Lekarskiej w artyku³ach 52-55. Ju¿ pierwszy
punkt art.52 przynosi najwa¿niejsz¹ zasadê: „Lekarze powinni
okazywaæ sobie wzajemny szacunek. Szczególny szacunek
i wzglêdy nale¿¹ siê lekarzom seniorom, a zw³aszcza by³ym
nauczycielom”. Jak widaæ zawsze nale¿y mieæ dla innych
lekarzy odpowiedni szacunek, nie mo¿na wypowiadaæ siê
o nich z lekcewa¿eniem, dyskredytowaæ ich czy wyśmiewaæ.
Pamiêtajmy o naszych seniorach – oni, kiedyś przecie¿ leczyli
nas lub nasze rodziny, teraz czêsto wymagaj¹ sami pomocy
i leczenia. Nie dopuśæmy do tego, ¿eby musieli czekaæ w ko-

lejce na wizytê, traktujmy ich ze specjalnymi wzglêdami. Warto
zacytowaæ równie¿ artyku³ 67 Kodeksu, który mówi: „Dobrym
zwyczajem jest bezp³atne leczenie innych lekarzy i cz³onków
ich najbli¿szej rodziny, w tym wdów, wdowców i sierot po
lekarzach” – myślê, ¿e nie trzeba tego artyku³u rozwijaæ za
pomoc¹ ¿adnego komentarza. Po prostu – traktujmy naszych
starszych kolegów tak, jak sami w ich wieku chcielibyśmy byæ
traktowani. Musimy pamiêtaæ, ¿e oni za swoje lata ciê¿kiej pracy otrzymuj¹ teraz bardzo niskie emerytury, czasami z trudem
wi¹¿¹ koniec z koñcem.
Wracaj¹c do pocz¹tków tego artyku³u, pamiêtajmy,
¿e zgodnie z art.52 punkt 2: „Lekarz powinien zachowaæ szczególn¹ ostro¿nośæ w formu³owaniu opinii o dzia³alności zawodowej innego lekarza, w szczególności nie powinien publicznie
dyskredytowaæ go w jakikolwiek sposób”. Niestety zdarzaj¹ siê
przypadki, ¿e lekarz najczêściej w celu podkreślenia swojej w³asnej rangi lub fachowości, a czasem nawet z niskich pobudek
np. finansowych dyskredytuje drugiego mówi¹c – „Kto to
pana tak leczy³?” czy tym podobne. Pamiêtajmy, ¿e podwa¿aj¹c zaufanie pacjenta do innego lekarza, podwa¿amy jego
zaufanie do ca³ego środowiska lekarskiego a wiêc i do nas
samych! Oczywiście nie mo¿na pozostaæ obojêtnym wobec
ewidentnych b³êdów innych lekarzy, które przecie¿ mog¹ siê
wszystkim zdarzyæ – zgodnie z punktem 3 art.52 o tym b³êdzie
nale¿y poinformowaæ przede wszystkim tego lekarza a je¿eli ta
interwencja jest nieskuteczna lub b³¹d spowodowa³ powa¿n¹
szkodê nale¿y poinformowaæ odpowiednie organy izby lekarskiej (Komisja Etyki, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej).
Nie mo¿na tego traktowaæ w kategoriach donosu – ka¿dy
z nas jest odpowiedzialny za pacjenta i jego dobro.
Szczególnie du¿¹ odpowiedzialnośæ nak³ada Kodeks na lekarzy pe³ni¹cych funkcje kierownicze – „powinni
oni traktowaæ swoich pracowników zgodnie z zasadami etyki” jak mówi art.53. Na nich spoczywa równie¿ inny bardzo
wa¿ny obowi¹zek – s¹ zobowi¹zani do dba³ości o „rozwój
zawodowy podleg³ych im osób”. Nie do pomyślenia jest zatem sytuacja, kiedy kierownik oddzia³u czy ordynator pilnie
strze¿e swojej wiedzy i umiejêtności. Niestety ci¹gle zdarzaj¹
siê takie sytuacje, wszyscy znamy przypadki blokowania
specjalizacji, zmniejszania ilości miejsc specjalizacyjnych
czy odsuwania m³odszych kolegów od zabiegów. Niestety
czêsto ma to pod³o¿e finansowe, czyli bardzo niskie jak na
lekarza pobudki! Warto dodaæ, ¿e Kodeks Etyki Lekarskiej
nak³ada na wszystkich lekarzy z wiêkszym doświadczeniem
obowi¹zek s³u¿enia rad¹ i pomoc¹ mniej doświadczonym
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Program sportowo-rekreacyjny
kolegom zw³aszcza w trudnych przypadkach klinicznych
(art. 53 pkt.1). Musimy pamiêtaæ, ¿e oni po studiach maj¹
mo¿e du¿y zasób wiedzy ale brakuje im praktyki i tej ucz¹
siê od swoich starszych kolegów. Pamiêtajmy, ¿e czêsto z³e nawyki i lekcewa¿¹ce zachowania podpatruj¹
u starszych kolegów. Oczywiście argumenty w stylu „mnie
tam nikt nie uczy³, musia³em sam siê nauczyæ” nie maj¹
nijak zastosowania w świetle Kodeksu Etyki – po prostu taki ktoś nie trafi³ na nauczyciela, który tego Kodeksu
przestrzega³.
Na koniec jeszcze dwie refleksje. Pierwsza – mo¿e
nie wszyscy wiedz¹, ¿e Nasza Izba ma bardzo du¿y wk³ad
w powstanie Kodeksu Etyki Lekarskiej, jego pierwsza wersja powsta³a podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego Lekarzy, który odbywa³ siê w³aśnie w Bielsku-Bia³ej.
Druga sprawa to pytanie, mo¿e retoryczne, ale czy ka¿dy
z lekarzy Naszej Izby chocia¿ raz przeczyta³ Kodeks Etyki
Lekarskiej? Je¿eli nie to s³u¿ymy bezp³atnym egzemplarzem
w biurze izby.
Klaudiusz Komor

Informujemy, ¿e istnieje mo¿liwośæ wykupienia
przez cz³onków Beskidzkiej Izby Lekarskiej programu
sportowo-rekreacyjny. W ramach jednej op³aty mo¿na
korzystaæ z obiektów sportowych na terenie ca³ej Polski.
Dodatkowo mo¿na wykupiæ program dla rodzin.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod
nr tel. 663 311 141 – lek. Maciej Skwarna Wiceprezes
Okrêgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej
Aktywności sportowe dostêpne w ramach programu:
aerobic/fitness, aqua aerobic, aeroboxing, basen, dance aerobic, gimnastyka, grota solna, indor cycling,
jacuzzi, klub aktywnej mamy, lodowisko, ³aźnia, nordic-walking, pilates, sauna, si³ownia, spinning, squash,
TMT, zumba.
Cena:
Ok. 100 z³ za 8 wejśæ/miesi¹c lub 2x w tygodniu
Ok. 150 z³ bez limitu
Dla dziecka do 15. roku ¿ycia ok. 60 z³

REKLAMA

NOWO POWSTAŁY ZESPÓŁ GABINETÓW LEKARSKICH
W OBIEKCIE

ATRIUM PSZCZYNA
Zaprasza
do wynajmu powierzchni
pod własną praktykę lekarską
INFORMACJE:

tel. 785 88 88 76
www.atriumpszczyna.pl

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Częstochowie
zatrudni na podstawie umowy zlecenia

www.bil.bielsko.pl

lekarzy specjalistów chirurgii / ortopedii
jako lekarzy rzeczoznawców
do pracy w Placówkach Terenowych KRUS w:
Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu

lekarza specjalistę neurologii
jako konsultanta
w placówce terenowej w Bielsku-Białej

Szczegółowych informacji udzielają:
dr Jarosław Gęszka
Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego
e-mail: jaroslaw.geszka@krus.gov.pl
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Tu dowiesz siê wszystkiego o inicjatywach

Anna Wilk

Beskidzkiej Izby Lekarskiej

tel. +48322532823, e-mail: anna.wilk@krus.gov.pl
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REKLAMA

CR-V rabat do
ZÓ

CIVIC 5D rabat do
ZÓ

CIVIC TOURER rabat do
ZÓ

NAZWASp.
DEALERA
KEMAG
z o.o.
ul.
Warszawska
280,STREET,
43-300 Bielsko-Biaãa,
tel./fax
DEALER
ADDRESS,
CITY, 0800 000
0000(33) 496 57 11
Rabat 6 000 zł dotyczy modeli Honda CR-V, Civic 5D i Civic Tourer z rocznika 2014, z silnikiem benzynowym.
Liczba aut w ofercie ograniczona.
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Informacje Komisji
ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów ORL BIL
dla lekarzy seniorów. Planowane s¹ 2 turnusy po 60 osób.
Miejsca bêd¹ dzielone proporcjonalnie do liczby emerytów w danej Izbie. Prezydium NRL bêdzie decydowa³o o rozdziale środków i wyborze miejsca (nad morzem
i okolica podgórska). Izby Okrêgowe dokonaj¹ wyboru
kandydatów na wyjazd i osób na listy rezerwowe. Bêd¹
to wczasy, a nie turnusy rehabilitacyjne, wiêc uczestnikami musz¹ byæ osoby samodzielne. Mamy nadziejê,
¿e pieni¹dze na wyjazdy uda siê uzyskaæ ze środków
Komisji Sportu i Rekreacji NRL, gdy¿ niski bud¿et naszej Komisji nie pozwoli³by na pokrycie wydatków
na ten cel.

Wycieczka do Pragi i Karlowych Warów, w dniach
11 do 14 września by³a bardzo udana. Pogoda nie dopisa³a,
ale mi³e towarzystwo Kole¿anek i Kolegów by³o rekompensat¹ za nieudan¹ aurê. Do dobrych wspomnieñ z wyjazdu
przyczyni³ siê przede wszystkim wspania³y pilot, Pan Wojciech Kantor. Tu przypomnê, ¿e skorzystaliśmy z oferty biura
podró¿y Têcza. Organizacja wycieczki by³a perfekcyjna, nie
zawiód³ te¿ kierowca autokaru. Pan Wojciech jest autorem
przewodnika po Pradze, nic wiêc dziwnego, ze dowiedzieliśmy siê wielu ciekawych rzeczy z historii Pragi. Przypomnieliśmy sobie o zwi¹zkach Republiki Czeskiej z Polsk¹ /Jagiellonowie na tronie czeskim i nie tylko/ wys³uchaliśmy wielu
anegdot, poznaliśmy nawet tajniki czeskiej kuchni. Nade
wszystko jednak podziwialiśmy przepiêkne Hradczany, Praski Zamek, Stare i Nowe Miasto, Józefów i Ma³¹ Stranê,
odbyliśmy rejs po We³tawie, obejrzeliśmy spektakl „Świat³o,
Woda i Dźwiêk” do muzyki Abby.

We wrześniu odby³o siê spotkanie przedstawicieli Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów Okrêgowych
Izb Lekarskich z Komisj¹ NRL. Nasz¹ Komisjê reprezentowa³a Irena Æwiertnia. W trakcie spotkania rozmawiano miêdzy innymi na temat przysz³orocznych wczasów
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Mówiono równie¿ o sk³adkach od 2015 roku.
Wszyscy lekarze z chwil¹ ukoñczenia 75 roku s¹ zwolnieni ze sk³adek, niezale¿nie od tego czy pracuj¹, czy te¿ nie.
M³odsi emeryci, którzy p³acili dotychczas sk³adkê w wysokości 40 z³ zap³ac¹ sk³adkê wy¿sz¹, chyba ¿e zaprzestali
pracy. Wówczas wystarczy z³o¿yæ w Izbie oświadczenie
o tym fakcie i przestan¹ j¹ p³aciæ. Je¿eli natomiast w
tej grupie s¹ osoby, które wprawdzie pracuj¹, ale ich
miesiêczny dochód jest ni¿szy ni¿ pensja lekarza sta¿ysty (2008 z³) wówczas powinni z³o¿yæ w sekretariacie PIT
i równie¿ mog¹ zostaæ zwolnieni ze sk³adki. Lekarze, wcześniejsi emeryci, p³ac¹cy sk³adkê w wysokości 10 z³, p³ac¹ j¹
nadal w tej samej wysokości, oczywiście do chwili ukoñczenia 75 roku ¿ycia. Do 1.12.2014 roku nale¿a³o z³o¿yæ w sekretariacie Izby powy¿sze oświadczenie, lub PIT. Informacja
w tej sprawie by³a umieszczona na stronach internetowych
naszej izby. Niestety tryb wydawania Biuletynu nie pozwala
na nad¹¿anie z aktualnościami.
Przygotowujemy siê do grudniowego spotkania przy op³atku, 10-tego o godz. 15-tej…
Do zobaczenia Aniela Ptak

APELE
OGŁOSZENIE
APEL nr 3/VII/2014
OKREGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 21 listopada 2014 roku
w sprawie:
nakładów Narodowego Funduszu Zdrowia
na leczenie stomatologiczne.
do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej po zapoznaniu się
z wynikami konkursu ofert w rodzaju stomatologia ogłoszonego przez Śląski
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach na rok 2014,
wnosi o przekazanie środków finansowych przeznaczonych na stomatologię, które
pozostały po rozstrzygnięciu konkursu w kwocie 12 161 000,- zł,
wynikającej z różnicy pomiędzy planowanym zakontraktowaniem
usług stomatologicznych na kwotę 205 198 000,- zł, a rzeczywistą sumą
zakontraktowanych usług stomatologicznych na kwotę 193 036 000,- zł.
Nieprzeznaczenie tych środków na leczenie pacjentów w jednostkach,
które posiadają podpisaną umowę na świadczenie usług stomatologicznych
znacznie wydłuży kolejki oczekujących pacjentów .
Rzeczpospolita Polska plasuje się na czołowych miejscach w rankingach
próchnicy zębów u dzieci i młodzieży, bezzębia u pacjentów dorosłych, zaniedbań
higienicznych, a jednocześnie na końcowych miejscach w zestawieniach
wysokości środków przeznaczanych na leczenie
i profilaktykę w stomatologii.
Wpływ stanu zdrowia jamy ustnej na ogólny stan zdrowia człowieka
jest dziś dobrze znany i udokumentowany w licznych badaniach i publikacjach
naukowych. Realne zmniejszenie środków przeznaczonych na stomatologię
wpłynie na pogorszenie stanu zdrowia mieszkańców Śląska.
SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MAŁGORZATA POTYRALSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KLAUDIUSZ KOMOR

Wadowicki Oddział PTL
oraz

Beskidzka Izba Lekarska
zapraszają na

BAL LEKARZA
w dniu
dniiu 7 lutego
lutego 2015
2015 ro
roku
oku
w "Młynie Jacka"
(Jaroszowice koło Wadowic)
szczegóły na stronie:

www.bil.bielsko.pl
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MEDYCYNA NA ŚWIECIE

Podró¿e naszych lekarzy
Kolejna chirurgiczna misja humanitarna z pomoc¹ na Czarny L¹d ju¿ za nami.
Na przełomie września i października bieżącego roku wyruszyliśmy do Tamale na północy Ghany. W skład drużyny skalpela weszli: Kryspin Mitura z Siedlec, Michał Pasierbek z Zabrza oraz moja skromna osoba. Naszym celem była pomoc
chirurgiczna najbiedniejszym poprzez zaopatrywanie przepuklin
w miejscowym szpitalu o dźwięcznej nazwie Shekhinah Clinic.

Przygotowania, zbieranie funduszy oraz kompletowanie ca³ego
armamentarium potrzebnego do
wykonania 100 zabiegów zajê³o
kilka miesiêcy. Ca³ośæ potrzebnych przyborów zmieści³a siê w 6
walizkach i wa¿y³a w sumie ok 200
kg oraz sprawi³a nieco k³opotów
przy odprawie celnej na lotnisku
w Akrze, stolicy Ghany.
Operacje chcieliśmy przeprowadziæ w dwa kolejne tygodnie zaczynaj¹c od poniedzia³ku. Jednak poniedzia³ek okaza³ siê dniem wolnym od pracy z okazji urodzin
pierwszego prezydenta Ghany Kwame Nkrumah (zmar³
w 1972r.). Podeszliśmy do sprawy "po afrykañsku" czyli
z totalnym spokojem cierpliwie czekaliśmy na wtorek
skupiaj¹c siê na czekaniu..

Pacjentów z przepuklinami jest bardzo du¿o co wi¹¿e siê z wysok¹ zapadalności¹ (ok 10x wiêksz¹ ni¿ w
Europie) oraz dekadami zaniedbañ niewydolnej opieki zdrowotnej w organizacji i finansowaniu pomocy
chirurgicznej.
Poza jednym ropieniem rany które zmusi³o nas do eksplantacji siatki przepuklinowej nie zanotowaliśmy powa¿nych
powik³añ. Pacjentka poddana reoperacji obecnie równie¿
czuje siê dobrze.

Pocz¹tek pracy okaza³ siê wyj¹tkowo sprawny, miejscowy personel pomocny, pacjentów nie brakowa³o. Przez
9 dni zoperowaliśmy 96 pacjentów wykonuj¹c 106 operacji g³ównie przepuklin pachwinowych. Wszystkie operacje
przeprowadziliśmy w znieczuleniu miejscowym z u¿yciem
najprostszego instrumentarium.
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S³awomir Kozie³

KĄCIK NAUKOWY

Akademia Lekarza Rodzinnego - strza³ w dziesi¹tkê
Co nowego w Ośrodku Kształcenia Medycznego w roku 2015?
Drogie kole¿anki, koledzy, dyrektorzy szpitali, ordynatorzy i kierownicy oddzia³ów
− dziêkujê wszystkim za tak profesjonalne i kole¿eñskie podejście do kszta³cenia naszych lekarzy rodzinnych w ramach debiutuj¹cego programu jakim jest
Akademia Lekarza Rodzinnego. Ogrom
pracy jaki w³o¿y³ Ośrodek Kszta³cenia
Medycznego, a szczególnie Pani Urszula
Hrabowska i Katarzyna Stekla w przygotowanie umów miêdzy szpitalami a lekarzami, szkolenie BHP, u³o¿enie dy¿urów dla
naszych s³uchaczy bardzo procentuje.

Zaanga¿owanie samych uczestników, którzy
pomimo swych codziennych obowi¹zków staraj¹ siê
czynnie braæ udzia³ w ¿yciu szpitala przyczynia siê do
jeszcze lepszej komunikacji miêdzy szpitalem, a POZ
w opiece nad chorym, nie mówi¹c ju¿ o integracji środowiska lekarskiego. Dziêkujemy za wszystkie ciep³e s³owa oraz
uznanie kierowane pod naszym adresem, które jeszcze
bardziej motywuj¹ nas do kontynuacji dotychczasowych
dzia³añ.
Oczywiście nie zawsze jest tak s³odko i kolorowo, niestety mam informacje na temat pojedynczych
incydentów braku przyjêcia lekarzy na zaplanowane
dy¿ury, pomimo rozes³ania grafików do jednostek szkol¹cych. No có¿ tacy jesteśmy. Mam nadziejê, ¿e s¹ to tylko incydenty. Jako koordynator OKM na bie¿¹co zbieram wiadomości na ten temat i staram siê natychmiast
reagowaæ.
Na koniec roku 2014 szczególne podziêkowania dla wyk³adowców OKM w ramach Akademii Lekarza
Rodzinnego: Gosi Potyralskiej, Ani Korzonkiewicz, Marcina
Nowaka, Klaudiusza Komora, Daniela Jajtnera, Rafa³a
Wiśniowskiego oraz wszystkich tych, którzy chêtnie dziel¹
siê swoj¹ wiedz¹ z innymi lekarzami.
W roku akademickim 2014/2015 odby³o siê i jeszcze odbêdzie wiele ciekawych warsztatów i wyk³adów.
W tym roku k³adziemy nacisk na wczesn¹ diagnostykê
i leczenie chorób nowotworowych (w zwi¹zku z wprowadzeniem tak kontrowersyjnych pakietów onkologicznych
dla lekarzy POZ). Bardzo du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê warsztaty interaktywne z æwiczeniami praktycznymi leczenia przewlek³ych ran, owrzodzeñ i odle¿yn
z udzia³em firmy ConvaTec dla POZ, do tego stopnia, ¿e ju¿
mamy zapotrzebowanie na podobne warsztaty wyjazdowe w Suchej Beskidzkiej i w Wadowicach, które na pewno
odbêd¹ siê w roku 2015.
Mamy jeszcze wiele planów na nadchodz¹cy rok
(mo¿e nie zabraknie kalendarza) w tym kilka edycji BLS
dla lekarzy rodzinnych i stomatologów. Ca³kiem ciekaw¹
propozycj¹ s¹ kursy specjalizacyjne w ramach chorób
wewnêtrznych (specjalizacji modu³owej) w tym: Zdrowie

publiczne, Diagnostyka obrazowa, Alergologia, Prawo
Medyczne, Onkolgia Kliniczna, Orzecznictwo Lekarskie,
prawododobnie Kurs Wprowadzaj¹cy do Interny oraz
Geriatria. Wnioski przygotowane przez OKM trafi³y ju¿ do
CMKP – czekamy na odpowiedź.
W marcu 2015r. zapraszamy na dwudniowe praktyczne warsztaty z zakresu interpretacji obrazów koronorografii dla lekarzy przygotowuj¹cych siê do egzaminu
z kardiologii z udzia³em naszych kolegów kardiologów
(Marka Króla, Grzegorza Ga³uszki i Bart³omieja Skwarny).
Wszystkie szczegó³y na naszej stronie oraz w OKM
u Pani Uli - zapraszamy!
Na koniec chcia³am z³o¿yæ wszystkim kole¿ankom i kolegom wspania³ych, rodzinnych i spokojnych Świ¹t
Bo¿ego Narodzenia i jeszcze wspanialszego Roku 2015.

Agnieszka Gorgoñ-Komor
Koordynator OKM
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Z nowym Passatem debiutuje szereg unowocześnionych rozwiązań wspomagających kierowcę.
Jednym z nich jest asystent jazdy w korkach: podczas jazdy w zatłoczonych warunkach czy z prędkością do 60 km/godz.,
system w określonym zakresie pozwala na pół-automatyczne śledzenie pojazdu znajdującego się z przodu.
Może w ten sposób wpływać na ograniczenie liczby stłuczek, które mają miejsce w takich sytuacjach.
“Front Assist” (tempomat), ma wbudowaną funkcję awaryjnego hamowania w mieście i czujnik wykrywania pieszych
- ostrzega kierowcę o obecności pieszych i pojazdów, a w razie konieczności, może nawet całkowicie zatrzymać pojazd.
System dostępny jest standardowo we wszystkich wersjach wyposażenia Nowego Passata.
W przypadku, gdy kierowca nagle stanie się niezdolny do kierowania pojazdem, na pomoc spieszy opcjonalnie dostępny
system "Emergency Assist" (tj. wspomaganie awaryjne – częściowe przejęcie kontroli nad pojazdem w razie
np. zasłabnięcia kierowcy). Gdy kierowca nie wykonuje żadnych czynności związanych z prowadzeniem pojazdu
– tzn. nie kieruje, nie przyspiesza ani nie hamuje, system jest w stanie utrzymać tor jazdy, hamując jednocześnie do
całkowitego zatrzymania. Działanie ma odzwierciedlenie w systemie informowania pozostałych użytkowników drogi
o zaistniałej sytuacji awaryjnej - następuje automatyczne włączenie świateł awaryjnych.
Codziennie można również korzystać z jeszcze innej opcji dodatkowej, jaką jest wyświetlacz przestrzeni wokół samochodu
“Area View”. Dzięki niemu cztery kamery wspierają kierowcę, rozszerzając pole widzenia np. podczas manewrowania lub
podczas wyjeżdżania z podjazdu przy ograniczonej widoczności.
Asystent “Trailer Assist”, który podobnie jak wcześniejsze systemy, można zamówić opcjonalnie, sprawia,
że wykonywanie manewrów samochodu z dołączoną przyczepą staje się dziecinnie proste.
Jedyne, czego musi dopilnować kierowca, to ustawienie kierunku przyczepy oraz przyspieszanie
i hamowanie – asystent “Trailer Assist” przejmuje funkcję kierowania.
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